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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Willy Soemantri Music School (WSMS) adalah salah satu dari sekian 

banyak sekolah musik yang ada dan terus berkembang di Indonesia.  Sesuai dengan 

namanya, Willy Soemantri Music School diambil dari nama pendirinya yaitu Bapak 

Willy Soemantri yang merupakan seorang musisi era tahun 80-90 an yang hingga 

kini masih aktif di dunia musik rohani (RH 2014).  Hingga tahun 2017,  Willy 

Soemantri Music School telah memiliki 20 cabang sekolah musik yang tersebar di 

berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya.  Masing- masing sekolah musik dikelola 

oleh pemilik yang berbeda,  namun masih tetap berada di bawah pantauan dan 

naungan Bapak Willy Soemantri. 

Salah satu cabang sekolah musik Willy Soemantri berada di daerah 

Tangerang,  tepatnya di  Jalan Taman Permata Ruko New Asia No 208 Lippo 

Karawaci dan dipimpin oleh Ibu Susan Rumimpunu.  Pada tahun 2007,  Willy 

Soemantri Music School (WSMS) Karawaci diambil-alih oleh Ibu Susan dari 

pemilik sebelumnya yang pada saat itu telah memiliki 177 murid dan 20 orang guru. 

Tahun ini tepatnya tahun 2017,  ketika Willy Soemantri Music School (WSMS) 

Karawaci memasuki usianya yang kesepuluh tahun, sekolah musik ini terus 

berkembang dan telah memiliki 310 murid dan 30 guru. 

Namun menurut keterangan Ibu Susan selaku pemilik sekaligus pengelola 

kepada peneliti pada tanggal 21 Juli 2017, peningkatan jumlah murid tersebut 

bukanlah yang tertinggi dalam sepuluh tahun ini melainkan terdapat pada tahun 

ketujuh hingga kedelapan (tahun 2014- 2015) di mana pada tahun tersebut jumlah 
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murid mencapai angka 500.  Dalam dua tahun belakangan ini,  jumlah murid telah 

berkurang sebanyak hampir  200 anak.   

Belum ada penelitian sebelumnya mengenai penyebab terjadinya penurunan 

yang begitu drastis pada jumlah murid di WSMS Karawaci dalam dua tahun 

terakhir ini,  namun kinerja guru dikhawatirkan menjadi penyebab dalam penurunan 

jumlah murid dilihat dari pengaruhnya yang sangat krusial dalam perkembangan 

sebuah sekolah musik. Mengapa dikatakan demikian? Apakah memang benar 

kinerja guru memiliki dampak yang begitu besar? 

Sekolah musik merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

menawarkan jasa kepada murid dan orang tuanya agar murid dapat 

mengembangkan potensi serta minat dan bakatnya secara maksimal dalam bidang 

musik.  Lalu siapa orang yang mampu mengembangkan potensi anak dalam bidang 

musik pada suatu sekolah musik? Jawabannya adalah guru.   

Pemilik dan pengurus hanya bertanggung-jawab terhadap segala urusan 

administrasi dengan orang tua mulai dari pengaturan jadwal hingga pembayaran 

uang kursus setiap bulannya. Selanjutnya, ketika proses pembelajaran dimulai, 

gurulah yang terjun langsung dalam berhadapan dengan murid satu per satu dan 

juga orang tua murid.  Guru bertanggung-jawab terhadap kemajuan setiap murid- 

muridnya dan melaporkan perkembangan belajar kepada masing- masing orang tua.  

Guru kemudian menjadi ujung tombak yang sangat berperan bagi kemajuan sebuah 

sekolah musik.  

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Supriya (dalam Murtedjo dan 

Suharningsih 2016, 87), ditemukan bahwa 76,6% hasil belajar siswa dipengaruhi 

oleh kinerja guru, dengan rincian: kemampuan guru untuk mengajar sebesar 
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32,43%, penguasaan materi pelajaran sebesar 32,38%, dan sikap guru terhadap 

subjek memberikan kontribusi sebesar 8,60%.     

Lalu apa dampak yang akan ditimbulkan apabila terjadi penurunan kinerja 

guru di WSMS Karawaci? Murid atau peserta didik tidak mengalami kemajuan 

dalam belajar sehingga menyebabkan orang tua tidak puas. Ketidakpuasan peserta 

didik maupun orang tua dapat menyebabkan orang tua memberhentikan anaknya 

dari WSMS Karawaci sehingga mengakibatkan penurunan jumlah murid yang 

sangat drastis dalam dua tahun terakhir. Sebaliknya, apabila guru mengajar dengan 

baik di dalam kelas serta melakukan tanggung jawab dan kewajiban- kewajibannya,  

maka murid juga dapat belajar dengan baik. Kemudian, apabila murid telah belajar 

dengan baik maka peserta didik dan  orang tua akan puas dan akan tetap bertahan 

di dalam WSMS Karawaci.  

Kinerja guru yang baik akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

kepuasan peserta didik sehingga kinerja guru perlu ditingkatkan dalam memberikan 

pelayanan terhadap peserta didik. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sofiati dan Sumarni (2016, 17) bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kinerja guru terhadap kepuasan peserta didik. Jadi, dalam hal ini, 

kinerja guru merupakan sebuah sisi yang sangat krusial dan harus sangat 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi kepuasan peserta didik yang pada 

akhirnya mempengaruhi peningkatan maupun penurunan jumlah murid di sebuah 

sekolah musik. 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru yaitu faktor 

organisasi dan faktor individu (Colquitt, LePine dan Wesson 2015, 8). Faktor 

organisasi diantaranya terdiri dari budaya organisasi, pembelajaran organisasi, 



4 
 

struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan karakteristik organisasi itu sendiri, 

sedangkan faktor individu terdiri dari kemampuan guru, personalitas, kepuasan 

kerja, stres, motivasi, komitmen dan sebagainya.  

Dari sudut pandang Ibu Susan, permasalahan yang paling sering dihadapi 

berkaitan dengan kinerja guru adalah penurunan komitmen guru dari waktu ke 

waktu.  Pada awalnya guru akan terlihat menunjukkan komitmen yang tinggi dalam 

mengajar, namun seiring berjalannya waktu, guru akan sering bolos karena 

berbagai alasan misalnya memiliki kegiatan lain di luar atau mendapatkan tawaran 

pekerjaan di tempat lain sehingga guru tidak lagi mampu memenuhi kewajiban 

mengajarnya lalu pada akhirnya mengundurkan diri karena prioritas yang telah 

berubah.   

Padahal menurut Andrew (2017, 2), karyawan yang berkomitmen akan 

mengembangkan ikatan dengan organisasi dan menunjukkan kinerja yang lebih 

baik untuk kemajuan organisasi.  Hal ini menunjukkan bahwa, komitmen guru 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Penurunan komitmen guru di WSMS karawaci 

ini tentu saja tidak boleh dibiarkan terus menerus karena berdampak langsung 

terhadap murid yang diajar, dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan 

penurunan jumlah murid dalam dua tahun terakhir ini.  

Pada dasarnya seseorang di tempat kerja akan merasa nyaman dan memiliki 

kinerja yang baik dalam organisasi jika dalam bekerja mendapatkan kepuasan kerja 

sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja itu sendiri sebenarnya sangat 

berarti bagi seorang pekerja (Murtedjo dan Suharningsih 2016, 88).   

Dari sudut pandang Ibu Susan, ketidakpuasan guru bukanlah penyebab 

rendahnya kinerja guru karena sepengetahuan Beliau tidak ada masalah dengan hal 
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tersebut.  Namun begitupun, Ibu Susan mengatakan Beliau tidak bisa memastikan 

sepenuhnya karena bisa saja hal yang berbeda dirasakan oleh guru dan tidak 

diungkapkan dengan jujur dikarenakan para guru merasa segan untuk terbuka 

dengan Beliau.  Dan melalui penelitian ini, Beliau mengharapkan peneliti untuk 

meneliti apakah memang benar ada faktor kepuasan guru yang berpengaruh 

terhadap kinerja guru di WSMS Karawaci. 

Selain faktor komitmen dan kepuasan kerja, efektivitas pekerjaan seseorang 

atau kinerja seseorang dapat didorong oleh motivasi orang tersebut di tempat kerja. 

Menurut Danim, motivasi kerja adalah proses yang menentukan intensitas kerja, 

arah kerja dan kekuatan individu dalam melaksanakan pekerjaan (Murtedjo and 

Suharningsih 2016, 88). Jadi, jika motivasi seseorang tinggi maka kinerja yang 

dihasilkan juga akan baik dan berdampak positif bagi sebuah organisasi tempat ia 

bekerja. 

Dikarenakan Willy Soemantri Music School (WSMS) Karawaci berada 

sangat dekat dengan satu- satunya universitas yang ada di daerah Karawaci yaitu 

Universitas Pelita Harapan (UPH),  sebagian guru- guru WSMS Karawaci 

merupakan para mahasiswa yang magang maupun yang telah lulus dari Jurusan 

Musik Fakultas Ilmu Seni (UPH).  Menurut penuturan Ibu Susan, para guru tersebut 

datang melamar dengan beragam motivasi, diantaranya mencari pengalaman 

melalui magang sehingga sambil berkuliah mereka juga mampu menerapkan apa 

yang telah mereka pelajari secara langsung, dan ada pula yang memang passion 

mereka adalah dalam bidang mengajar musik.   

Kendala mulai muncul ketika para guru magang yang sedang mengajar 

murid tersebut lulus dan ingin kembali ke kota asal mereka atau ingin mencari 
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pengalaman di tempat lain, Ibu Susan harus mencari guru pengganti bagi murid- 

murid yang akan ditinggalkan oleh sang guru.  Hal ini perlu banyak penyesuaian 

sehingga sangat berdampak bagi murid yang ditinggalkan. Memang ada pula 

beberapa guru- guru yang bertahan dan terus mengajar hingga bertahun- tahun 

setelah mereka lulus dan menjadi alumni UPH,  namun jumlah guru ini jauh lebih 

sedikit dibandingkan yang memutuskan untuk mengundurkan diri. 

Hal lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kinerja guru yang baik 

adalah adanya pembelajaran dalam sebuah organisasi (Organizational Learning). 

Diperlukan ‘pembelajaran’ yang berkesinambungan untuk menjaga agar sebuah 

organisasi tetap dapat bertahan dari persaingan yang semakin ketat antar organisasi 

dewasa ini. Menurut Stata (dalam Bhaskar dan Mishra 2014, 541), tingkat di mana 

individu dan organisasi belajar dapat menjadi satu- satunya keuntungan kompetitif 

berkelanjutan. Oleh karena itu, pembelajaran dapat dipandang sebagai sesuatu yang 

sangat vital bagi inti suatu organisasi. Jadi, selain faktor individu juga harus 

diperhatikan faktor organisasi yang dapat menunjang kinerja guru di WSMS 

Karawaci, yang dalam hal ini adalah Pembelajaran Organisasi.  

Dari keterangan yang diberikan oleh Ibu Susan mengenai WSMS Karawaci 

membuat peneliti kemudian tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh komitmen 

guru, kepuasan guru, motivasi guru dan pembelajaran organisasi (Organizational 

Learning) terhadap kinerja guru.  

1.2    Identifikasi Masalah 

Kinerja guru merupakan hal yang sangat mempengaruhi dan menentukan 

kelangsungan sebuah sekolah musik. Kinerja guru dalam sebuah sekolah musik 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:  



7 
 

a. Komitmen organisasi direfleksikan melalui tanggung jawab dan respon guru 

terhadap setiap murid di dalam kelas. 

b. Guru yang berkomitmen akan mengembangkan ikatan dengan organisasi 

dan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk kemajuan organisasi. 

c. Lemahnya komitmen organisasi dapat mendorong guru untuk 

mempertimbangkan tawaran pekerjaan di tempat lain. 

d. Ketidakpuasan guru terhadap organisasi dapat mendorong guru untuk 

mempertimbangkan meninggalkan organisasi tersebut. 

e. Efektifitas pekerjaan atau kinerja guru dapat didorong oleh motivasi guru di 

tempat kerja.  

f. Motivasi kerja menentukan intensitas kerja, arah kerja dan kekuatan 

individu dalam melaksanakan pekerjaan. 

g. Lemahnya motivasi kerja di suatu organisasi dapat mendorong guru untuk 

mempertimbangkan tawaran pekerjaan di tempat lain. 

h. Pembelajaran organisasi (Organizational Learning) yang 

berkesinambungan dapat menunjang kinerja guru karena guru senantiasa 

mempelajari hal baru. 

i. Rendahnya pembelajaran organisasi bisa mengakibatkan sebuah organisasi 

tidak mampu bertahan dan bersaing. 

j. Komitmen organisasi, kepuasan kerja, pembelajaran organisasi dan 

motivasi kerja merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja seorang guru. 
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1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah yang akan 

menjadi topik penelitian ini yaitu pengaruh komitmen organisasi, kepuasan kerja 

pembelajaran organisasi (Organizational Learning) dan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru  di Willy Soemantri Music School (WSMS) Karawaci. 

1.4    Rumusan Masalah 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh komitmen organisasi, kepuasan 

kerja, dan pembelajaran organisasi (Organizational Learning)  dan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru di Willy Soemantri Music School (WSMS) Karawaci.  Oleh 

karena itu, rumusan masalah yang akan diteliti meliputi beberapa pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja guru di 

WSMS Karawaci? 

b. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru di WSMS 

Karawaci? 

c. Apakah pembelajaran organisasi (organizational learning) berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru di WSMS Karawaci? 

d. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif  terhadap kinerja guru di WSMS 

Karawaci? 

e. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap motivasi guru di 

WSMS Karawaci? 

f. Apakah kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap motivasi guru di 

WSMS Karawaci? 
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g. Apakah pembelajaran organisasi (organizational learning) berpengaruh 

positif terhadap motivasi guru di WSMS Karawaci? 

1.5    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru. 

b. Untuk menganalisis bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru. 

c. Untuk menganalisis bahwa pembelajaran organisasi (organizational 

learning) berpengaruh positif terhadap kinerja guru. 

d. Untuk menganalisis bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru. 

e. Untuk menganalisis bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja guru. 

f. Untuk menganalisis bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja guru. 

g. Untuk menganalisis bahwa pembelajaran organisasi (organizational 

learning)  berpengaruh positif terhadap motivasi kerja guru. 

1.6    Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat yang peneliti harapkan dapat disumbangkan dari 

penelitian ini, yaitu: 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah studi 

kepustakaan guna pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya khususnya dalam pendidikan musik di Indonesia,  terutama 

yang berhubungan dengan komitmen organisasi, kepuasan kerja, pembelajaran 

organisasi (organizational learning), motivasi kerja, serta kinerja guru. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat 

memberikan sumbangan yang berarti untuk kemajuan pendidikan musik di 

Indonesia terutama bagi Willy Soemantri Music School (WSMS) Karawaci.  Pihak 

pimpinan dan pengurus WSMS Karawaci dapat melakukan evaluasi kinerja guru 

berdasarkan pembahasan masalah yang ada di dalam penelitian ini sehingga 

diharapkan melalui penelitian ini pihak pimpinan WSMS Karawaci dapat 

meningkatkan kinerja gurunya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas 

dan kuantitas pendidikan musik di WSMS Karawaci. 

1.7    Sistematika Penelitian 

Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian pada 

masing-masing bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa hal penting 

yang berkaitan dengan latar belakang diadakan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

dengan identifikasi beragam masalah yang terkait dengan latar belakang, sehingga 

penulis perlu membuat batasan masalah. Mengacu pada batasan masalah yang ada, 

maka disusun rumusan masalah yang akan dijawab melalui serangkaian penelitian 

dan menjadikannya sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna, sehingga dituliskan pula manfaat dari 
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penelitian ini, dan secara keseluruhan Tesis ini dijabarkan dalam sistematika 

penulisan. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel-

variabel dalam penelitian. Dalam bab ini, diuraikan kajian pustaka yang digunakan 

untuk menjelaskan teori mengenai komitmen organisasi, kepuasan kerja, 

pembelajaran organisasi, motivasi kerja serta kinerja melalui beberapa praktisi 

sebelumnya. Kerangka berpikir serta hipotesis penelitian juga dipaparkan pada bab 

ini. 

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Selain 

itu, dijelaskan secara jelas tempat dan subjek penelitian. 

Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab satu. 

Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan hasil 

analisis data yang didapatkan dari subjek penelitian dan interpretasi data mengenai 

masing-masing variabel penelitian, serta mengaitkannya dengan landasan teori 

yang ada. 

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam 

bab ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial 

sekolah musik, serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian 

yang dilakukan selanjutnya. 




